
Styrelsemöte och TK-möte SLK MSV 
Datum: 13 oktober (tisdag) 
Tid: 20.00 (TK 21.30) 
Plats: Telefonmöte, Rixmötet. 
Närvarande styrelsemöte:  
Mikael Köpman, Anneli Lindh, Jenni Arvidsson, Pia Juhlin och Siv Pettersson 
Närvarande TK-möte:  
Mikael Köpman, Anneli Lindh, Jenni Arvidsson, Pia Juhlin, Siv Pettersson, Virve Jonth, Lars 
Ähdel och Beate Johannessen 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 
Mikael hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Utställningen juni 2010 
Anneli har bokat Erna-Britt Nordin att döma svensk lapphund och lapsk vallhund med öppen 
kritik. Två ringsekreterare är också bokade. Kvar att boka är en skrivande och en inkallande 
ringsekreterare samt en domare att döma finsk lapphund. Gärna en finsk domare. Skicka 
förslag till Anneli.  
 
Pia m fl kollar upp utställningsplats i Moraområdet. Tomteland? Moraparken? Kajen? 
 
 
...och kommande utställningar 
Mats Jonsson är preliminärbokad för finsk lapphund till vinterutställningen i mars 2011. I 
augusti 2011 ska vi ha utställning med Östra distriktet i Örebro. Viktigt samordna planeringen 
med östra inför den utställningen. SKK har begärt motivering då SKK STHLM arrangerar 
utställning i samma veva. Ambjörn Lindqvist har skickat in motivering. Avvaktar svar. Tanken 
är två domare som dömer bägge dagarna och växlar raser dag1/dag2. Deltagare erbjuds 
utställning dagtid  och möten/teambuilding kvällstid. Micke håller sig uppdaterad med 
Ambjörn Lindqvist och Ulf Zetterström om detta arrangemang. 
 
Bra börja boka domare/ringsekreterare även för 2012. Tid och plats ska vara ansökt om 
senast 31 december 2009. 2012 är lydnads/agility-SM samma helg som juni-utställningen... 
 

3. Utställningsansvarig: kurs mm. 
Anneli och Virve har varit på uppskattad tvådagarskurs för utställningsansvarig i Gävle. 
Mycket bra om "före-under-efter" utställningsarrangemang. Kursen rekommenderas! Så nu 
har vi alltså två "legitimerade" utställningsansvariga som SLK framfört krav på. Micke hör 
med Ambjörn om SLK kan hjälpa till med kursavgift/boende etc. Anneli kan inte ringsekretera 
åt oss. Virve kan bokas fr o m 2011. 

 
Nu har vi tre pärmar för utställningsansvarig. De behöver uppdateras regelbundet. 
Den från maj var inaktuell redan i oktober…  
 



Anneli prisjämför och beställer mätsticka. 
Ett rejält partytält vore praktiskt. 
 

4. Aktiviteter i höst? Förslag på hundträff med julbord i december. 
Vi arrangerar lättsmält aktivitet till självkostnadspris med exempelvis julbord/jultallrik på 
olika håll i distriktet. Ett tillfälle till promenad, samtal och umgänge: Siv/Beate i Örebro-
området, Anneli/Virve i Falun/Borlänge-området och Pia/Micke i Mora/Malung-området. 
 

5. Aktiviteter till våren: Buori Beana! (Hej Hund!) 
Ett rassymposium "med utgångspunkt i hundägandet" Tips, råd och meningsutbyte om att ha 
lapphund i vardagen. Eventuellt passande föreläsare. 
 

6. Nya hemsidan: vem ska/vill sköta distriktets sida? 
Jenni tar hand om distriktets sida på nya hemsidan.  
Där ska bl a finnas aktivitetskalender, protokoll och repotage från våra aktiviteter. Skicka 
förslag, repotage och bilder till Jenni! 
 

7. Post, skrivelser. 
Göran Arvidsson (el. Arvid Göransson?) har blivit auktoriserad domare på lapsk vallhund. 
 

8. Övriga frågor. 
Nej. 
 

9. Nästa möte. 
Mikael föreslår datum för nästa TK- och styrelsemöte.  
Manusstopp för nästa nummer Lapphunden är 2 november. Kallelse till årsmötet måste 
finnas med där. 
 

10. Mötets avslutande 
Om vi orkar, så tar vi ett TK-möte efteråt. Se egen kallelse. 
För noteringar från TK-mötet se punkt 2 och 3 ovan! 


